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DEĞİŞİM PROGRAMLARI MAZERETLİ FİNAL PROSEDÜRÜ 

A- SEÇENEKLER 

Bir değişim programına katılacak Koç Üniversitesi öğrencileriyle bir değişim programı kapsamında Koç 

Üniversitesi’nde eğitim almakta olan öğrenciler için değerlendirilebilecek final seçenekleri aşağıda 

listelenmiştir. Bu seçeneklerden hangisinin tercih edileceği ilgili dersin hocası tarafından belirlenir. 

1- ERKEN FİNAL: Koç Üniversitesi akademik takviminde belirlenenden daha erken bir tarihte 

(bugüne kadar derslerin bitiş tarihinden en fazla 3 hafta öncesine kadar olarak değerlendirildi 

ve duyuruldu ancak ileriki dönemler için değiştirilebilir) ilgili ders/lerin final sınavının Koç 

Üniversitesi’nde alınması. Erken Final uygulanacaksa, dersin hocası Erken Final’e ek olarak 

kaçırılan dersler için Proje/Ödev isteyebilir. 

2- PROJE/ÖDEV: Ders hocasının belirleyeceği son teslim tarihine kadar sunulması gereken, 

kapsam ve içeriği yine ders hocası tarafından belirlenecek seçenek. 

3- YURTDIŞINDA FİNAL: Ders hocasının OIP ile ortak hareket ederek öğrencinin final sınavını 

Türkiye’deki ile aynı tarihte, yurtdışında bulunan ortağı olduğumuz üniversitede, bir gözlemci 

eşliğinde gerçekleştirilmesini isteyebileceği sınav. 

 

Bu seçenek tercih edildiğinde, OIP yurtdışındaki ortak üniversite ile iletişime geçerek sınav için 

yer ve gözlemci tahsis edilmesini talep ederek dersin hocasından sınav sorularını sınav günü 

veya en erken sınavdan bir gün önce e-mail ile alıp ilgili üniversitedeki yetkiliye sınavın 

gerçekleştirilmesi için iletecektir. Sınavın hemen ardından cevap kâğıtları e-mail yoluyla dersin 

hocasına OIP tarafından iletilir. Talebe göre sınav kâğıtlarının asılları da OIP tarafından ekspres 

kurye ile istenebilir. 

 

B- GİDEN ÖĞRENCİLER 

1- Koç Üniversitesi öğrencisi olup bir sonraki döneminde Öğrenci Değişim Programları ile ülke 

dışında bir üniversitede bir akademik dönem eğitim alacak öğrenciler Koç Üniversitesi’nin ve 

gidecekleri üniversitenin akademik takvimlerindeki çakışma durumunda Erken Final, 

Proje/Ödev veya Yurtdışında Final talep edebilir. 

2- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Erken Final talep eden öğrenciler fakülte akademik ve idari 

koordinatörlerine başvurmalıdırlar.  

 

C- GELEN ÖĞRENCİLER 

1- Koç Üniversitesi’nde bir değişim programı ile gelen öğrenciler kendi üniversiteleri ile Koç 

Üniversitesi akademik takvimindeki çakışma; kanıtlanabilir, acil sağlık sorunları ve Koç 

Üniversitesi’ndeki akademik dönemin 7. haftasından önce kesinleşmiş iş ve/veya zorunlu staj 

durumlarında Erken Final, Proje/Ödev veya Yurtdışında Final talep edebilir. 

2- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Erken Final talep eden öğrenciler fakülte akademik ve idari 

koordinatörlerine başvurmalıdırlar.  


